
ُدبي، أثناء تخريج الطلبة -كلمة البروفسور سليم دّكاش اليسوعّي، رئيس جامعة سان جوزف
 .2022تّموز )يوليو(  3في ُدبي، يوم األحد الواقع فيه 

 

أصحاب السعادة والرؤساء والعمداء والمديرين والمديرات، األساتذة واألهل األعّزاء واألصدقاء 
 وخصوًصا المتخّرجين والمتخّرجات،

 ،مساء الخير

  ،النجاحاالعتزاز ومساء 

في هذا المساء الجميل حيث نجتمع إدارة وأعضاء هيئة التدريس واألهل  بكميسعدني أن التقي 
ة القانون ومدرسة الترجمة في جامعة سان جوزف دبي ج طلبة كليّ بتخرّ  حتفاللالواألصدقاء 

ومن  ،س للجامعةيكرئ ،منّي ، فلكميس يوسف في بيروتء من جامعة القدّ وهي جزء ال يتجزّ 
أطيب التهاني بوصولكم إلى هذا اليوم األغّر، إذ تحملون  في بيروت أعضاء مجلس الجامعة

شهاداتكم في القانون والترجمة، وهي أصدق تعبير لما بذلتموه أيّها المتخّرجات والمتخّرجون 
  والمتميّزة.من جهود حثيثة لتكوين مهاراتكم وكفاءتكم وشحذ شخصيّاتكم المميّزة 

وس ية مختلفة : برنامج البكالوركاديميّ أبرامج  ةج اليوم طلبة من ثالثنا نخرّ يسعدني أن أرى أنّ 
وبرنامج الماجستير  2008بي عام ا األساس وسبب نشأة هذا الفرع في د  في القانون وهو طبعً 

ة المهارات اللغويّ ي بامتياز حاجات السوق في يلبّ والذي  2016في الترجمة الذي طرح عام 
 LLM in Businessى الميادين، وبرنامج الماجستير في قانون األعمال والترجمة في شتّ 

Law   ّالشركاتواقين في مكاتب المحاماة ر الطلبة ليكونوا سبّ حديث النشأة والذي يطمح ليحض. 
 ين المحليّ على الصعيد   هوممارساتتصميم البرنامج لتعريف الطالب بقواعد قانون األعمال  تمّ 

ة البيانات، ة كقانون سريّ ة اليوم في عمل الشركات كافّ ويشمل مواضيع جديدة وجوهريّ  والدوليّ 
ة وحوكمة الشركات، والتفاوض على العقود الدوليّ  blockchainو  ،رةوالعمالت المشفّ 

 وغيرها. 

 األعمال !الماجستير في قانون برنامج  يجيّ خرّ  من األولى دفعةلبا  وسهالً هالً أف

 والقاطع أنّ  ر الترجمة وفي بكالوريوس القانون البرهان الحيّ يكم في ماجستءنتم مع زمالأ
 اوصارت جزءً ر الدولة التي تعمل فيها الجامعة  تهدف إلى بناء النخبة بطرح برامج تواكب تطوّ 

على  امرتكزً ا تطوير الجامعة ا ولن يكون أبدً ي جاحات سوق العمل فيها. لم يكن يومً وتلبّ منها 
، من ها عديمة الفائدة. بل هدفنا وسبب وجودنا هو بناء النخبةبسهولتها ولكنّ  شعبويّةتقديم برامج 

 ووفق مبدأ إعداد القادة الرياديين. ضمن قاعدة الجودة والتميّز

دة في سوق العمل، مهارات يجين لمهارات متجدّ ر الخرّ لهدف األساس هو طرح ما يحّض  ا 
تتيح لهم االنخراط في حيّز إالّ أنّها ، يجيناز خرّ دة تميّ صعبة، مهارات معقّ  مطلوبة، مهارات

  صحبهم بركات هللا عّز وجّل.تالمهنة بسهولة وتفّوق، 



"قطاع التعليم اليوم ليس  و الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أنّ نا نؤمن مع صاحب السمّ ألنّ و
فإّن دة .. ت المستقبل ستكون مختلفة ومتجدّ كاألمس .. وطموحاتنا اليوم ليست كاألمس .. ومهارا

 ة بكلّ ة.. وينطلق للعالميّ ك بالهويّ إعداد جيل يحمل الراية.. ويكمل المسيرة .. ويتمسّ  هو هدفنا
 .ثقة"

إذ إّن جامعتنا تأّسست في السنة  ،سنة 145العريق الذي يفوق عمره ال كاديميّ ألفهذا الصرح ا
فخر هذه الرؤيا الصائبة. وبهذه المناسبة  يعتنق بكلّ  ،1913، وكليّة القانون في السنة 1875
حكومة دبي لثقتهم في  بي والمجلس التنفيذيّ ولحكومة د   ه الشكر العميق لصاحب السموّ أوجّ 

ات م الدولة واستراتيجيّ على مواكبة تقدّ  ةة القادرتربية أجيال من الطاقة اإلماراتيّ في بالجامعة 
 ين. ة التوطها خطّ الدولة وأهمّ 

ة الحقوق ة القانون التابعة لكليّ سبب إنشاء فرع دبي وبالتحديد كليّ  كم أنّ كفني أن أشارويشرّ 
السنة  يف رةتعاون بين الجامعة وحكومة دبي الموقّ الة ة في بيروت كان إتفاقيّ والعلوم السياسيّ 

  اإلماراتيّ  الوطنة برنامج البكالوريوس في القانون لبنات وأبناء م الكليّ أن تقدّ بتقضي   2008
والقطاع  في القطاع العامّ  ميدان القانونيّ لل ةوءمتقّدمة لخدمة كفمناصب  ؤبوّ توتحضيرهم ل

 .الخاصّ 

 برنامج البكالوريوس في القانون لجامعة سان جوزف اليوم؟ ويجخرّ  ،على سبيل المثال ،هم نأي

 وجمارك دبي،   UAE football Associationوبي و محاكم د   DIFCهم في محاكم 

 Mubadala  و  ,Price Water House Coopersوشركات كبيرة مثل 
Investment Company  ،ووماجد الفطيم ،  وطيران اإلمارات Dubai Investment 

 والتميمي وشركاؤه، Freshfieldsمكاتب محاماة مرموقة مثل هم محامون المعون في و
 Global Advocatesو Clyde and Coو

 Standard Charteredووبنك الشارقة  HSBCوبنوك من أهم البنوك مثل  

في جامعات  من بعد حصوله على شهادة البكالوريوس ومنهم من تابع دراسته خارج الدولة
 ,University of Melbourne , University of Leedsة مرموقة مثل عالميّ 

Oxford University, Georgetown university وLLM in Business Law   في
 بي. جامعة سان جوزف د  

إنّها لمناسبة أن أجّدد شكري لجميع شركائنا ها هنا في د بي، وأشكر من القلب فريق جامعة سان 
جوزف د بي، وعلى رأسه المديرة الدكتورة نسرين أبيض وهي نائب عميد كليّة القانون، وأخّص 

 ،عميدة كليّة القانون ،ن دون أن أنسى العميدة لينا غنّاجهبالشكر جميع أعضاء الفريق فرًدا فرًدا م
  وعميدة كليّة اللغات والترجمة الدكتورة جينا أبي فاضل سعد.



دور الجامعة في صون  على تدل يجينا في القطاعين العام والخاصّ رّ خقصص نجاح وأخيًرا 
واللغويّة ة النخبة القانونيّ ة التي أوكلت إليها بتخريج تلبيتها بفخر وصدق المهمّ على األمانة و
 ة. اإلماراتيّ 

  ،عشتم

  ،بيعاشت جامعة سان جوزف د  

  ،بيعاشت حكومة د  

 عاشت دولة اإلمارات العربية المتحدة 


